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 یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 
۲8 ربیع االول ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۹۴

یک شهید، یک خاطره

ابوالفضل گفت: »از من راضی هستی؟ آخه با اینکه همیشه منطقه 
هستم، نمی دونم چرا شهید نمی شم؟ «

جواب دادم: »خدا دوســت نداره ما بی سرپرســت بشیم و مادرت 
بی پسر.« 

دوباره گفت: »نه، علتش چیز دیگه ای هست؛ شاید علتش نارضایتی 
تو از من باشه؟«

 به یاد حرِف مادرش افتادم که گفته بود:
- »اگه پسرم مجدداً از تو رضایت طلبید، بگو راضی نیستم به منطقه 

بری؛ اگه بری، بچه هایت رو نگه نمی دارم.«
 ِمن و ِمن کنان حرف مادرش را تکرار کردم.

به چشم هایم چشم دوخت و گفت:
- »فاطمه! راستش رو بگو این حرفا رو مادرم به تو یاد داده؟«

سری به نفی تکان دادم؛ ولی او با اطمینان ادامه داد:
- »ولی این حرف مادرم هســت که به خاطر عشق به فرزند مانع 

رفتنم می شه.«
آهی با حسرت کشید:

- »بسیار خب! من دیگه جبهه نمی رم. می مونم و از بچه ها نگهداری 
می کنم؛ ولی روز قیامت خودت باید جوابگوی شهدا باشی. آنها شمعی 
روشن کردن و راه رو به ما نشان دادن. حاال ما فانوس ها رو زمین بذاریم 

و جنگ رو به حال خودش رها کنیم؟«
***

گویی با حرف هایش زبانم بسته شد که راضی به رفتنش شدم! 
*خاطره ای از شهید ابوالفضل رفیعی
*راوی: فاطمه دهقانی، همسر شهید

فانوس
 را 

زمین 
نمی گذارم

مریم عرفانیان

 علی نابغه و نمونه بود 
عباس منیعات برادر شهید مي گوید: ما چهار برادر و چهار خواهر بودیم. 
در زمان دفاع مقدس سن پایینی داشتیم و امکان حضورمان در جنگ فراهم 
نبود. پدرم خیلی زود به رحمت خدا رفت. برادرم علی پنجمین فرزند خانواده 
کــه متولد 1364بود.در میان همه بــرادر و خواهرها علی نمونه بود، هوش 

سرشاری داشت و بسیار مقید و مذهبی بود.
 در اوج ناراحتی لبخند می زد

فاطمه ساجدی اصل، همسر شهید منیعات می گوید: من دو سالی از علي آقا 
بزرگ تر بودم. خواهرش زن دایی من بود و آشنایی ما از همین جا شروع شد. 
ابتدا خانواده با ازدواج ما مخالفت می کردند و می گفتند: علی از من کوچک تر 
اســت. اما من به آنها گفتم که ســن مهم نیست. علی بسیار باتجربه و پخته 
به نظر می رسید. بعد از اینکه با هم صحبت کردیم من رضایت خود را برای 
ازدواج با وی اعالم کردم. من از همسرم تنها ایمان و صداقت خواستم که به 
لطف خدا در وجود علی بود. ســال 1386 ازدواج و زندگی ساده و بی آالیش 
خود را آغاز کردیم. یک سال بعد خداوند زینب را به ما داد. من و علی حدود 
9 سال با هم زندگی کردیم. یکی از بارزترین ویژگی های اخالقی او این بود 
که هرگز ناراحت نمی شــد و کســی را هم ناراحت نمی کرد. در اوج ناراحتی 
لبخند می زد. هرگز ناراحتی هایش را منتقل نمی کرد حتی به من که همسرش 
بودم. علی بسیار متواضع بود حتی در برابر کسانی که از او کوچک تر بودند.

شهیدي كه دنیایی نبود
همسر شهید ادامه می دهد: علی از همان دوران کودکی عالقه ای خاص 
به قرآن داشــت. ســال 1375 که مردم جنگ زده خرمشهر به خانه هایشان 
باز می گشــتند، علی بچه ها را جمع می کــرد و به آنها قرآن آموزش می داد. 
هیچ دلبستگی ای در این دنیا او را خوشحال نمی کرد. در هر پست و مقام و 
موقعیتی که بود، دلبســته نمی شد. از بهترین چیزهایي که داشت به خاطر 
دیگران می گذشت. بعد از گرفتن لیسانسش، مهندس  آی تی شرکت نفت و 
گاز اروندان شد و موقعیت شغلی خوبی در این شرکت داشت. من با خوشحالی 
به او می گفتم علي آقا پســت خوبی داری اما او اصاًل خوشــحال نبود و هیچ 

گاه دنیایي نبود.
عزم رفتن كرد

وی در ادامه می گوید: مدتی بعد که زمزمه تجاوز و تعدی تروریست ها به 
خاک اسالم پیش آمد، کم کم حرف هایی از جنس رفتن از زبان علی می شنیدم. 

ابتدا باور نکردم که می خواهد راهی شود اما او ثبت نام کرده بود.
همسرم گفت: قرار اســت بروم! گفتم یعنی چه ؟ تو کار و زندگی داری. 
صبر داشــته باش اگر به خاک ما و به سرزمین ما تعدی کردند آن وقت برو. 
اما علی با قاطعیت گفت: دلم آنجاست. مردانگی و غیرت اجازه نمی دهد که 
بمانم. نمی توانم منتظر بمانم که در کشور خودم جنگ پیش بیاید. گفت امروز 
مرجع من حکم جهاد داده اند، این ندا، ندایی است از سوی امام زمان که باید 
لبیک بگویم. هر چه اصرار کردم قبول نکرد. در نهایت با تالش و پیگیری هایش 
توانست به عنوان یک نیروی مردمی به عراق برود. دو روز بعد از ماه مبارک 
رمضان رفت. ابتدا هم برای رهایی مردم جفر السخر بسیار تالش کرده بود و 
بعد از پیروزی های به دست آمده به لطف خدا مردم به خانه هایشان باز گشتند.

امام حسن عسگری)ع( برات شهادتش را امضا كرد
همســر شــهید ادامه می دهد: آخرین باری که علی برگشت، حال و روز 
خوبی نداشت. سه روزی در محاصره بودند که به لطف خدا با کمک نیرو های 
عراقی آزاد شــده بودند. دستش جراحت برداشته بود. هر چه به علی اصرار 
کردم که بیشــتر بمان و بعد از بهبــودی برو، قبول نکرد. گفت: من بمانم و 
همرزمانم آنجا باشــند؟ من چه فرماندهی هستم که سربازانم در میان نبرد 

و میدان کارزار باشند و من اینجا استراحت کنم. نه، من تاب ماندن ندارم.
خیلی فرق کرده بود و نورانی شده بود. مثل همیشه نبود. برای رفتن عجله 
داشت. در نهایت بعد از چهار روز، دوباره راهی شد. مدتی بعد خبر شهادتش را 
برایمان آوردند. گویا ابتدا به شدت مجروح می شود و بچه ها تا او را به بیمارستان 
می رســانند در آنجا شهید می شود. می گویند تا مسیر رسیدن به بیمارستان 
علی شهادتین می گفت. قبل از عملیات از یکی از دوستانش که در سامرا بود 

به فاصله بســیار کوتاهی از شکست داعش، توطئه جدید و خطرناکی از 
سوی مستکبران جهان و در رأس آنها آمریکا و صهیونیسم به وقوع پیوست 

که جهان اسالم را یکپارچه به واکنش سخت واداشته است.
سازمان ملل متحد با توجه به آخرین معاهده صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها 
)1993 اسلو( بخش شرقی بیت المقدس را از اراضی  اشغالی فلسطینیان می داند و 

ساخت و سازهای اسرائیل در این مناطق را غیرقانونی می شمارد. 
هر چند که این معاهده نیز ظالمانه و خالف واقع اســت اما به بخشی از 

 اشغالگری صهیونیست ها در بیت المقدس اذعان دارد.
اما بر خالف این مسائل کنگره آمریکا در سال 1995 قانونی را به تصویب 
رساند که دولت را به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس  اشغالی موظف 
می کند. اما به خاطر تبعات سنگین این اقدام برای رژیم صهیونیستی و ترس 
از جلو افتادن مرگ این غده ســرطانی، هیچ یک از روســای جمهور آمریکا، 
جرأت چنین حماقتی را نداشتند، بنابراین در سال های گذشته با استفاده از 

اختیارات خود، هر 6 ماه این اقدام را تعلیق می کردند. 
اما ترامپ رئیس  جمهور جدید آمریکا در سخنرانی  اش در 15 آذر 1396 
در حالــی که مایک پنس، معاونــش او را همراهی می کرد قدس را پایتخت 

رژیم صهیونیستی اعالم کرد. 
ترامپ در ســخنرانی خود گفت:   روســای جمهوری قبلی آمریکا تصور 
می کردند که تأخیر انداختن شناســایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل به 
پیشبرد صلح کمک خواهد کرد اما آنها شجاعت الزم را نداشتند و سیاست های 
آنان به حصول صلح منجر نشد اما من امروز به این نتیجه رسیده ام که وقت 

آن است قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسم. 
وی در این ســخنرانی تاکید کرد که من به این قطعیت رسیدم که باید 

سفارت مان را از تل آویو به اورشلیم منتقل کنیم. 
وی در پایان ســخنانش فرمان اجرایی انتقال ســفارت آمریکا به قدس 

 اشغالی را امضا کرد.
شــنیده شــده ترامپ قبل از اعالم این تصمیم خیانت  بار با بن سلمان و 
چند تن از رهبران کشورهای مرتجع عربی تماس گرفته و با هماهنگی آنها 

چنین تصمیمی را اعالم کرده است.
اعتراض به توطئه جنون  آمیز ترامپ در سراسر جهان

در پــی این اقدام نابخردانه و جنون  آمیز اعتراض و ناآرامی فلســطین و 
سراسر جهان را فرا گرفت.

از زمان اعالم تصمیم ترامپ، درگیری های مسلحانه و خیابانی گسترده ای 
بین ارتش رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی آغاز شده که در نتیجه آن 
تاکنون دست کم شش فلسطینی شهید و نزدیک به دوهزار تن زخمی شده اند.
از زمان اعالم تصمیم ترامپ و بعد از آن، به فاصله کوتاهی موج اعتراضات 
جهان را فرا گرفت. حتی سازشکاران، حامیان، مدافعان، دوستان و متحداِن 

نزدیک آمریکا و اسرائیل این توطئه شیطانی را محکوم کردند.
در طول حدود 10 روز گذشــته در ایران، عــراق، کویت، تونس، اردن، 
پاکســتان، فلســطین، یمن، لبنان، مالزی، ترکیه، اندونــزی، آمریکا، هند، 
افغانســتان، آلمان، انگلیس، بلژیک، عربستان، بحرین، بنگالدش، یونان و... 
مردم تظاهرات کرده و مخالفت خود را با تصمیم »دونالد ترامپ« اعالم و آن 

را به شدت محکوم کردند. 
در اکثر این کشــورها راهپیمایی گسترده ای انجام شد و در برخی از این 
کشورها مانند تونس سفارت آمریکا از ترس حمالت مردم تعطیل شد. هزاران 
نفر در ایالت شــیکاگوی آمریکا نیز تظاهراتی را برگزار کردند تا مخالفت و 
اعتراض خود را نسبت به تصمیم دونالد ترامپ درباره قدس  اشغالی اعالم کنند.

شعار علیه عربستان در اعتراضات مردمی
در غزه و اردن حتی مردم، تصاویر بن سلمان را در کنار تصاویر ترامپ و 
نتانیاهو لگدمال کرده و آتش زدند و در عربستان هم مردم، به رغم ممنوعیت 

چند روایت از قصۀ 
بی قراری یک مرد عاشق...

اشاره: 
گاهی در شلوغی خبرها و رفت و آمد سریع ثانیه ها، آن سوی ماجرا دیده نمی شود...

خبر: علی منیعات درجبهۀ مبارزه با اســتکبار شهید شد... آن سوی ماجرا: چشمان معصوم دختركی در انتظار آغوش گرم بابا  بارانی 
می شود... چقدر روایت لحظه های تنهایی فرزندان شهدا سخت است. دختری كه با خیال نوازش های پدر به خواب می رود و با رویای حضور 

پدر روزش را شب می كند و همسری كه قرار است بار مهر مادری و صالبت پدری را یک تنه به دوش بکشد... خداي من!
شهید مدافع حرم »علی منیعات« از بسیجیان جوان محله كوت شیخ خرمشهر بود. محله ای كه كوچه پس كوچه هایش گواه ایستادگی 

جوانمردانی را می دهد كه 35 سال پیش، 34 روز تمام با دستان خالی مقابل هجوم ارتش بعث عراق ایستادگی كردند.
حاال یکی از جوانان نســل سومی همین شهر، خاطره رشادت های جوانان خرمشهری را این بار در عراق زنده كرده است. آنچه در پی 

می آید روایتی است از شهید علي منیعات كه در میدان رزم با نام جهادی »ابوالحسن دراجی« شناخته می شد.
شــهید علی منیعات، در سن 29 سالگی شهید شد. متأهل و دارای یک فرزند دختر به نام زینب است. همخوانی اسم او با نام مبارک 
علی و همسرشــان به نام فاطمه و دخترشــان به نام زینب ، یکی از امتیازات او در این دنیا بود و در نهایت اینکه به این اجر رسیده اند 

پاداشی از جانب خداوند بوده است. 
سید محمد مشکوهًْ الممالک

آشنایی با شهیدی دیگر از صف مدافعین حرم؛ شهید علي منیعات

خواســت که برایش دعا کند و او هم در محضر امام حسن عسگری)ع( برای 
علی و شهادتش دعا می کند و این گونه امام برات شهادتش را امضا نمود.

لباس تک سایز شهادت را انتخاب كرد
وی می گوید: وقتی بــرای نرفتنش بهانه می آوردم و می گفتم اگر بروی 
شهید بشوی من چه کنم؟ می گفت: در جنگ که شیرینی خیرات نمی کنند. 
میدان مبارزه است و نبرد با دشمن. علی می گفت: شهادت لباس تک سایزی 
اســت که اندازه هر کسی نمی شود. او مسیر رسیدن به خدا را خوب انتخاب 
کرده بود. من همواره می گفتم دوســت دارم هر دو با هم در رکاب موالیمان 
امام زمان )عج( شــهید شــویم. اما او دیگر تاب ماندن نداشــت. گفتم برو 
اگر شهادت نصیبت شــد، فدای اباعبداهلل الحسین)ع(. من به ارباب بی کفن 

حسین)ع( تقدیمت می کنم.
مهر پدری در وجودش موج مي زد

همســر شــهید منیعات این گونه ادامه می دهد: دخترم زینب بسیار به 
پدرش وابســته بود. وقتی پدرش به مأموریت می رفت لحظه شماری می کرد 
تا او باز گردد. بعد از شــنیدن خبر شهادت پدر بیمار شد. من هم به دخترم 
می گویم حضرت رقیه )س( را به یاد بیاور که همه عزیزانش را در دشت کربال 
از دست داد. اما هنوز هم بعد از گذشت مدت ها، روحیه اش بهتر نشده است.
همســرم بــه تربیت دختــرش توجه ویــژه ای داشــت و همانطور که 
امام علی علیه الســالم فرموده اند: حّق فرزند بر پدر، آن است که نام خوب بر 
او بگــذارد و او را خوب تربیت کند و قــرآن به او بیاموزد، واقعا علي آقا پدر 
زینب خانم حق او را خوب ادا کرد و رفت. امیدوارم بتوانیم راه ایشان را ادامه 
داده و به ندای رهبر پاســخ در خور بدهیم. امید که هرگز شــرمنده شهدا و 

امام شهدا نشویم.
مایه افتخار جمهوری اسالمی

صادق بنی عاد پســر عمو و داماد شــهید می گوید: شهید علی منیعات 
شــخصیت بسیار بارزی داشــت و دارای ویژگی های خاصی بود و حتی بین 
برادرانــش هم از لحاظ اخالقی و هم از لحاظ تدین برجســته بود. من یادم 
اســت قبل از اینکه مدرســه برود 5 ساله بود که اذان می گفت، آن زمان در 
شهرستان شادگان سکونت داشت؛ همیشه اصرار داشت که برود اذان بگوید 

و موذن حسینیه جوادیه آن منطقه بود. 
بعد از اینکه علی نوجوان شد؛ به خرمشهر برگشت. در منطقه خرمشهر، 
 در منطقه کوته شــیخ، همراه هم سن و ســاالن خودش یک هیئتی به نام 
علی اکبر را تأسیس کرد. او با وجود کمی سن، از خصوصیات بارزی برخوردار 

بود که نسبت به هم سن و ساالنش خیلی جلوتر بود.
بعضی از افراد با علی هم عقیده نبودند؛ و همین افراد زمانی که علی به 
شهادت رسید، جزو اولین نفراتی بودند که در تشییع پیکر او شرکت کردند و 
در همه مراسم حتی سالگرد شهادت او هم حضور داشتند. شهید علی منیعات، 
واقعاً از افتخارات جمهوری اســالمی است و اینکه بنده امروز می گویم که با 

علی نسبتی دارم؛ در واقع او به ما افتخار داد که چنین فرزندی داشته باشیم.
فرماندهی پیروز

وی در ادامه می گوید: علی بعد از رفتن به عراق، به عنوان یکی از نیروهای 
عادی در یکی از گردان های رزمی وارد عمل شد که در طی مدت کمتر از یک 
ماه به عنوان یکی از نیروهای برجسته شناخته شد و به دنبال آن به عنوان 
فرمانده گردان انتخاب شــد. در فرماندهی گردانی که داشت؛ با فعالیت های 
این شهید بزرگوار و تأثیری که در روند جنگ در جفر السخر داشت که بعدا 
به نام جفر النصر معروف شد؛ در پاکسازی آن منطقه حرفی برای گفتن داشت 
و همرزمان عراقی و مجاهد که همراه او بودند اعالم کردند که ورود این آقا به 
جفر السخر یا جفر  النصر تاثیرگذار در پیروزی بوده است. بعد از جفر  السخر، در 
مناطق مختلف تکریت چندین بار در عملیات آسان سازی و در انبار شرکت 

نمود که خیلی از مناطق به واسطه همت این شهید بزرگوار آزاد شد.
شهید علی منیعات در عراق و منطقه تکریت بود. بعد از عملیات مختلفی 
که انجام داد، مورد لطف فرماندهان جنگ از جمله فرماندهان ایرانی در عراق 
قــرار گرفت. به هر حال علی بعد از اینکه آموزش خاص دید، وظیفه اش این 
بود که سرکرده های داعشی را مشخص می کرد و آنها را به هالکت می رساند. 
در شهرستان هایی که کامال در اختیار داعش بود و کسی جرات نمی کرد وارد 
شــود، شهید منیعات وارد می شد و در آن منطقه، عملیات خودش را انجام 

می داد و برمی گشت.
راه پله های شهادت را طي كرد

برادر شــهید منیعات تصریح می کند: متاســفانه ما بــا محدودیت های 
صحبت هایی که داشــتیم باالخص بنده به خاطر اطالعاتی که از این شهید 
داشــتم، هم به خاطر شغلم و هم نســبتی که داشتم، فعال خیلی از مطالب 
محرمانــه می ماند و نمی تــوان در اختیار عموم قرار داد؛ ولی با این حال این 
شهید یک جایگاه خاصی در جنگ با داعش در کشور عراق داشت و نهایتاً در 
آزاد سازی تکریت از او خواستند که در یکی از محورها، در منطقه اوجه جدید 
یعنی محل استقرار کاخ های صدام حسین ملعون و فرزندان و اقوامش، حاضر 
شود و بعد هم به علت وجود تک تیر اندازهایی که در سراسر این منطقه پخش 
شده بودند از تاریکی شب استفاده کرد و حتی بعضی از هم رزمانشان اعالن 
کردند که ما به او گفته بودیم که این منطقه حساس و خطرناکی است، ولی 

او اصرار داشت که برای پیروزی، این منطقه باید آزاد شود.  
با عده ای از همرزمان خودش در یکی از کاخ های صدام در منطقه اسپایکر 
که در آنجا اعدام های دست جمعی را انجام می دادند؛ وارد شدند و بعد از اینکه 
تمــام آنجا را چک کردند؛ دیدند که همه جا تله انفجاری قرار گرفته؛ بعد از 

اینکه پله های ورود را رد کردند؛ چون علی با وجود امکانات بالقوه و اطالعات 
فردی خودش، در بحث خنثی سازی تله های انفجاری و مهندسی رزم تخصص 
پیدا کرده بود؛ بعد از اینکه از راه پله ها رد شد، از آن نردبان استفاده کرد و از 

کنار راه پله ها رد شد، چرا که بیم تله های انفجاری وجود داشت.
یکی از هم رزمان او از خود راه پله ها رد شد که در آن زمان یک صدای 
کوچکی به گوش همرزمان رســید و چون عملیات در سکوت انجام می شد، 
همین صدای کوچک ظرف چند ثانیه به انفجار مهیبی مبدل شد که در این 
انفجار متاســفانه شهید علی ســه چهار متر به هوا پرتاپ شد و وقتی که به 
زمین افتاد، چندین نقطه بدن، ترکش خورده بود که عامل اصلی شهید شدن 

او، اصابت ترکش به سر مبارک این شهید بود.
بعد از شــهادت علی به عراق رفتم. همرزمان عراقی  او بسیار از شهادت 
علی و فقدانش ناراحت بودند و می گفتند: شــما برادر از دست نداده اید ما از 
دست داده ایم. از من می پرسیدند کل ایرانی ها مانند علی هستند؟ گفتم بله، 
فرقی نمی کند، همه ایرانی ها این طور هســتند. ما در مکتبی بزرگ شده ایم 
که پدرمان، بزرگمان سیدعلی خامنه ای ما را این گونه پرورش داده است. آنها 
می گفتند: در علی مردانگی وصف نشــدنی مشاهده کردیم. می گفتند که ما 
مانده ایم علی در کجا دوره دیده بود. تخصص برادرم خنثی ســازی مین بود 

و در این کار نابغه بود.

آخرین دیدار
برادر شهید ادامه می دهد: 14 اسفند 1393 بود که علی را تا مرز رساندم. 
علی لحظه آخر جدایی مان گفت: این فرصتی که برای دفاع از اســالم پیش 
آمده، شاید دیگر تکرار نشود. شاید جهادی نباشد که بشود خود را به قافله 
شــهدای کربال رســاند. کار و همت علی در مجاهدت، جرأت می خواست و 

مردانگی او برترین راه را برای رسیدن به خدا انتخاب کرد. 
درســت 20 اسفند بود که خبر شهادتش را به ما دادند و شش روز بعد 
پیکرش به کشور بازگشت. بعد از اینکه جسد مبارک شهید علی منیعات به 
ایران منتقل شــد، چندین مرتبه، مورد عنایت و لطف خاص خداوند متعال 
قرار گرفت. در کاظمین تشییع داشتند و در تهران در بهشت زهرا تشییع شد 
و بعد از اینکه در فرودگاه آبادان مورد استقبال قرار گرفت از خود فرودگاه تا 
بیمارستان ولی عصر خرمشهر هم یک تشییع جنازه مختصری داشتند؛ ولی 
تشییع جنازه اصلی در خرمشهر صورت گرفت و خیلی از حاضران می گفتند 
که ما کمتر شاهد بوده ایم که چنین تشییع جنازه ای در خرمشهر برگزار شود.
بین  12 تا 15 هزار تشییع کننده در این مراسم شرکت کرده بودند، به غیر از 
افرادی که در خود مزار شهیدان، منتظر ورود پیکر شریف این شهید بزرگوار 
بودند. در تشییع و تدفین شهید خرمشهر به عنوان اولین شهید مدافع حرم 

در عراق استقبال و تدفین شد.
نا گفته های شهید از زبان برادرش

حســین منیعات برادر کوچک شهید علی منیعات از شهید می گوید: در 
مراســم شهید علی کسانی آمده بودند که ما تا به حال آنها را ندیده بودیم، 
نه فقط از خرمشــهر بلکه از شــهر کرد، از تهران، از خرم آباد که من این ها را 
نمی شناسم و  می گفتم نگاه کن چقدر روابطش با مردم خوب بود؛ همه جا 
آشــنا داشت. همه جا دوست داشــت. یک پیرزنی آمده بود تقریباً 70 ، 80 
ســاله و گریه می کرد. گفتم چه شده است؟ گفت یک شب هوا شرجی بود و 
گرم اینجا در خرمشــهر و من یک پنکه دارم صدا می دهد تا بچرخد و آرام 
می چرخد در این هوای شــرجی آمد و دید وضعیت من به این شکل است. 
همان شب رفت و برای من یک کولر آورد و نصب کرد و گفت در این هوای 
گرم در زیر کولر استراحت کن. یک پیرمردی هم آمد و گفت چشم چپ من 
)باید عمل می شد( پول نداشتم، شهید علی نصف شب آمد و در زد و دو سه 
میلیون پول به او داده و بعد پیرمرد چشمش را عمل کرده و چشمش خوب 
شده است. ما نمی دانستیم و شهید هم هر کاری که انجام می داد هیچ چیز 

نمی گفت، تا زمانی که شهید شد. 
 شهید با من همیشه راجع به احترام به همه مردم حرف می زد. می گفت 
اگر دشمنت بیاید به خانه ات باید احترام او را نگه داری. حتی اگر طرف مقصر 
است خودت را مقصر قرار بده و اصال بدی از خودت نشان نده. نیروهایش در 
عراق هنوز هم به خاطر علی گریه می کنند و می گویند تا به حال فرمانده ای 

مثل شهید علی منیعات برای ما نیامده بود و نمی آید.
شــهید علی منیعات در تکریت فرمانده لوائی بــه نام لواء ابوالفضل بود. 
عراقی هــا به گردان می گویند لواء. در واقع فرمانده گردان حضرت ابوالفضل 
علیه السالم بود و در آنجا، عراقی ها به او درجه سرهنگ دادند و در کشور ما 
سرهنگ تمام حساب می شود و در آنجا نزدیک به 200 ، 300 نفر زیر دستش 
بودند و خیلی شهرها از قبیل منطقه جفر السخر، شهر بلد، سید غریب را از 

تکفیري ها پس گرفت. 
همرزمان شهید همیشه می گفتند که هر چه از شهید علی منیعات بگوییم 
کم گفتیم. علی هم از نظر اخالق، هم از نظر معرفت و از همه نظر عالی بود. 
دوستانش می گفتند همیشه لبخند به لب داشت ، حتی زمانی هم که شهید 

شد، لبخند بر لب داشت.
چشمان معصوم دختركی در انتظار بابا

زینب منیعات دختر شهید از پدرش برای ما می گوید: زینب منیعات هستم، 
معنی اسم بنده می شود زینت پدر، معنی اسم پدرم ، بلند مرتبه و معنی اسم 
مادرم می شود دور از آتش. پدرم با من خوب رفتار می کرد. من را می بوسید. 
هر جا که دوست داشــتم من را می برد. چیزهای خوبی برایم می آورد. االن 
اگر بخواهم با بابا حرف بزنم می گویم: بابا من خیلی تو را دوســت دارم، من 
دوست دارم تو پیش من باشی برای همیشه. به پدرم می گویم مثل همیشه 
من را به پارک ببر و با من بازی کن. آخرین باری که بابا آمد و می خواســت 
برود من پشت سرش گریه کردم. گفت گریه نکن مواظب خودت باش، هر بار 
نمی گفت مواظب خانواده باش ولی آخرین بار گفت، یعنی احســاس داشت 
که می خواهد شــهید شــود. وقتی پدرم زنگ می زد و تلفنی با هم صحبت 
می کردیم من از او می پرســیدم حالت خوب است؟ می گفت بله، هیچ نگران 
نباشی من االن سالم هستم. یک بار زنگ زدیم گفت قطع کنید می خواهیم 
برویــم اطالعات، حمله خصوصی داریم و ما هــم قطع کردیم. بعد ما زنگ 
می زدیم جواب نمی داد، من می گفتم شاید شهید شده مادرم می گفت، خدا 
نکند. خودش روز جمعه شــهید شده بود. به ما نگفتند که روز جمعه شهید 

شده بود و بعد روز یکشنبه به ما خبر دادند.
من یک بار به دیدار رهبر انقالب رفتم. دوشــنبه صبح بود. دست آقا را 
هم بوســیدم. بعد گفتم می شــود به من یک انگشتر بدهید، بعد به من یک 
انگشتر دادند و بعد من گفتم می شود به من یک روسری بدهید، بعد به من 

یک روسری هم دادند.
حرف آخر

قصۀ علی منیعات هم شــبیه همۀ قصه های دنیاســت و هم شبیه هیچ 
کدامشان نیست...

شــهید، مثل همۀ مردان دنیا عاشــق خانواده اش بود ولی دل کندن از 
خانواده برای دفاع از حریم اسالم کار هر مردی نیست.

یاد صحبت هاي همســر شهید علي منیعات مي افتم که از روزهای خوش 
گذشته برایم حرف زد... هر چند گفتن از علی برای او ساده نبود... او برای ما از 
مردی گفت که شهید شد. حاال او مانده و خاطره های علي... او مانده و دلتنگی های 
زینب... او مانده و روزهایی که سخت و سخت تر خواهند شد... حال این روزهای 
این خانواده هم ســرد است و هم گرم... شیرین زبانی ها و بازیگوشی های دختر 

علی ، روزگارشان را گرم می کند و جای خالی شهید دلشان را سرد...

آغازی بر پایان رژیم صهیونیستی
تصمیم ترامپ چگونه مقاومت فلسطین را تازه کرد؟

تهیه و تنظیم: كامران پورعباس

تظاهرات علیه ترامپ، راهپیمایی کردند. اردنی ها در اعتراض به تصمیم ترامپ، 
تظاهرات گسترده ای به راه انداختند و با در دست داشتن پرچم های اردن و 
فلســطین، شعارهایی علیه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و ترامپ سر 
دادند. این نخستین باری است که مردم اردن علیه سران عربستان شعار سر 
می دادند تا نشان دهند ملت اردن از نقش پوششی عربستان درباره تصمیم 

اخیر ترامپ آگاه هستند.
اکثر گروه های فلسطینی تصمیم ترامپ را »اعالن جنگ علیه فلسطین« 

ارزیابی کرده و از آغاز انتفاضه چهارم خبر داده  اند.
تقابل موشکی

اعتراضات در فلسطین وارد فاز نظامی و تقابل موشکی نیز شده است. 
در بحبوحه ناآرامی های شدید سرزمین های  اشغالی خبر رسیده شش راکت 
به شهرک های صهیونیست نشین شلیک شده که سامانه گنبد آهنین اسرائیل 
موفق به مهار تنها یک یا دو راکت شده است. پس از شلیک این راکت ها، آژیرهای 

خطر در ســرزمین های  اشــغالی به صدا درآمدند. گروه های مقاومت فلسطین 
شهرک های صهیونیستی در جنوب مناطق  اشغالی را موشکباران کردند تا نشان 
دهند در موضع آنان نسبت به آزادی قدس و فلسطین هیچ تغییری ایجاد نشده 
است. شاخه نظامی فتح با صدور بیانیه ای مسئولیت شلیک راکت به شهرک  های 
»سدیروت و کیسوویم« در فلسطین  اشغالی را برعهده گرفته است. در پی شلیک 
این راکت ها، توپخانه و جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به سمت پایگاه های 

مقاومت در شمال نوار چندین موشک شلیک کردند. 
تالش  های بی  فایده نتانیاهو

مطابق انتظــار تنها رژیمِ تروریســتی و تروریســت پرور و کودک  کش 
صهیونیســتی از این توطئه ترامپ حمایت کرد. نتانیاهو در واکنشی فوری 
ضمن تشکر از »سخنان شجاعانه«]به خیال خودش[ رئیس جمهوری آمریکا 
از این تصمیم او قدردانی کرد. با این وجود تالش های نتانیاهو برای بهره  برداری 
از توطئه ترامپ بی نتیجه بوده است. نتانیاهو به هر جا که برای جلب حمایت 
از این اقدام ترامپ سفر می کند، به در بسته خورده و با موجی از اعتراض های 
خیابانی مواجه می شــود. مثال صدها نفر در بروکســل، در مخالفت با سفر 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این شهر تظاهرات کردند.
ریشه  یابی توطئه ترامپ

در ریشــه  یابی این توطئه جنون  آمیز ترامپ نظریه  های مختلفی مطرح 
شــده است. یک نظریه این است که ترامپ با دریافت پول قدس را پایتخت 

اســرائیل اعالم کرد. روزنامه ینی شفق در خبری اعالم کرد: دونالد ترامپ با 
دریافت 20 میلیون دالر از البی صهیونیستی فعال در دوران مبارزات انتخاباتی 
ریاست جمهوری آمریکا، قول اعالم قدس به پایتختی اسرائیل را پس از ورود 
به کاخ سفید به آنها داده بود و هم اکنون به این وعده خود عمل کرده است.
حسین رویوران، کارشناس مسائل منطقه دو دلیل را در ریشه  یابی این توطئه 
خاطرنشان می نماید: »امروز رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ در داخل ایاالت 
متحده با مشکالت عدیده ای مانند کاهش محبوبیت، محاکمه اطرافیان و... روبه رو 
است و امکان دارد که با این اقدام به دنبال جذب حمایت البی صهیونیستی در 
آمریکا باشد تا از سقوط خود جلوگیری کند.... پیروزی های متعددی در منطقه 
برای جبهه مقاومت به وجود آمده اســت و اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی، خلق یک پیروزی در مقابل شکست های پشت سر هم است. آنها 
تصور می کنند این کار نوعی قدرت نمایی است اما باید توجه داشته باشند که این 
اعالم با واکنش های بسیار محکمی چه در داخل سرزمین های  اشغالی و چه در 

سرتاسر جهان اسالم روبه رو خواهد شد که این می تواند برای اسرائیل خطرناک 
باشد.«)پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب(

پیامدهای توطئه ترامپ
دستاوردهای مقابله با حماقت ترامپ بسیار عظیم بوده است؛ آغاز انتفاضه، حمالت 
موشکی به سرزمین های  اشغالی، موج تازه عملیات های استشهادی، تبدیل مجدد قدس 
به عنوان مسئله اول جهان اسالم و رسوایی ارتجاع عرب از جمله پیامدهای حماقت 

ترامپ در اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بوده است. 
]ترامپ[ حماقت عجیبی مرتکب شــد که به رغم خطرات نهفته در آن 
برای جهان اســالم، برکاتی را نیز پی داشته است. تبدیل مجدد فلسطین به 
مســئله اول جهان اسالم، رسوایی برخی کشورهای مرتجع عربی، هوا شدن 
استراتژی مذاکره با آمریکا و سازش با رژیم صهیونیستی و... از جمله این برکات 
است که با اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی حاصل شده است. 
آغاز یک انتفاضه تمام عیار علیه رژیم صهیونیســتی که به قول خالد مشعل، 
می تواند جهانی هم بشود، یکی دیگر از پیامدهای مهم این اقدام ترامپ است 
که حقیقتا در صورت حفظ همین هوشیاری از سوی دنیای اسالم می تواند، 

عمر بیست و چند ساله باقی مانده رژیم صهیونیستی را باز هم کمتر کند.
عقب  نشینی آشکار

]ترامپ[ برای کنترل خشم مسلمانان جهان هم که شده گفت، عملیاتی 
شدن روند انتقال سفارت دو سال زمان می برد. نیکی هیلی]سفیر آمریکا در 

سازمان ملل متحد[ نیز در جریان نطق خشم آلودش در سازمان ملل طی یک 
عقب نشینی آشکار موضعی منفعالنه اتخاذ کرد و در پاسخ به انتقادهای جهانی 
و بیانیه شورای امنیت گفت، آمریکا که هنوز سفارت را منتقل نکرده است! 

امید به جبهه مقاومت به رهبری ایران
اعتراضات گسترده جهانی و تظاهرات مردمی بسیار بجا و ثمربخش است 
و همان  گونه که مالحظه گردید موجبات هراس و عقب  نشینی دشمن را فراهم 
آورده است اما اگر این اعتراضات با تصمیمات عملی و اقدامات متحدانه کشورها 
و دولت  ها علیه رژیم صهیونیستی همچون تحریم همه  جانبه، تعطیلی سفارت 
و... همراه می  شد نسخه این رژیم جالد و سفاک و طرفدار تروریسم سازمان-
یافته به زودی پیچیده می  شد و این غده سرطانی به سرعت محو می  گردید 
اما متأسفانه خیانت  های کشورهای عربی و بی  تفاوتی های کشورهای غربی و 
سایر کشورها زمینه  ساز افزایش جنایات محور آمریکایی - صهیونیستی در 

جهان گردیده است.
در چنین شــرایطی تنها راه چاره مبارزه خشــن و مسلحانه علیه رژیم 
 اشــغالگر قدس با هدف نابودی اسرائیل و آزادی قدس شریف است که این 
موضوع سال  هاست در دســتور کار گروه  های مقاومت قرار دارد و جمهوری 
اسالمی ایران نیز تنها دولتی است که به صورت همه  جانبه و سازمان  یافته از 

این مبارزات حمایت می  نماید.
رهبر معظم انقالب اســالمی بارها و بارها از محــور مقاومت و مبارزات 

مسلحانه در منطقه و فلسطین آشکار و بی  محابا اعالم حمایت فرموده اند.
ایشــان در حمایت از الگوی مقاومت در فلســطین فرمودند: »این رژیم 
وحشی و گرگ  صفت که سیاستش این است که با مشت آهنین، با بی  رحمی 
و سنگ  دلی با مردم رفتار بکند و آدم  کشی و کودک  کشی و حمله   به مناطق 
و ویرانگری اصاًل برایش مهم نیست و انکار هم نمی کند، عالجش جز از بین 
رفتن و نابود شدن نیست؛ که اگر ان شاءاهلل آن روز فرا رسید و نابود شد، که 
چه بهتر؛ ]اما[ تا وقتی که این رژیم جعلی ســِرپا اســت و نابود نشده است، 
عالج چیست؟ عالج، مقاومت قاطع و مسلحانه   در مقابل این رژیم است؛ در 
مقابله   با رژیم صهیونیستی، باید از سوی فلسطینی  ها دست قدرت نشان داده 

بشود.«1393/5/1
و نیز فرمودند: »اینک مردم فلسطین در کارنامه ی سه دهه  گذشته  خود، 
دو الگوی متفاوت را تجربه کرده اند و میزان تناســب آن با شرایط خویش را 
دریافته اند. در مقابل روند سازش، الگوی مقاومت قهرمانانه و مستمِر انتفاضه 
مقّدس قرار دارد که دســتاوردهای عظیمی برای این ملّت داشــته است.... 
مقاومت توانسته است مسئله  فلسطین را زنده نگه دارد. باید دید اگر مقاومت 
نبود، اینک در چه شــرایطی به سر می بردیم؟ مهم ترین دستاورد مقاومت، 
ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه های صهیونیستی است. موّفقّیت مقاومت، در 
تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته برنامه  اصلی رژیم 
صهیونیستی را که سیطره بر کِلّ منطقه بود، به شکست بکشاند.«1395/12/3

در ماجــرای اخیر هم که ترامپ به وجود آورد جمهوری اســالمی ایران 
حمایتش از گروه های مقاومت را اعالم نموده اســت. همچنان که سرلشــکر 
قاســم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران طی تماس تلفنی با 
فرماندهی گردان های شهید عزالدین قسام و فرماندهی سرایا )گردان های جهاد 
اسالمی( در غزه، آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای پشتیبانی همه جانبه از 
نیروهای مقاومت اسالمی فلسطین را اعالم کرد. فرمانده نیروی قدس سپاه 
همچنیــن بر آمادگی دیگر گروه های جبهه مقاومت در منطقه برای دفاع از 

مسجداالقصی تأکید کرد.
ســید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان هم گفت: من با قطع یقین 
می گویم که تصمیم ترامپ آغازی بر پایان اسرائیل خواهد بود، این در حالی 
اســت که آمریکا و اسرائیل می خواستند که تصمیم انتقال سفارت آمریکا به 

قدس آغاز پایان قدس باشد.


